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بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول استمرار العمل
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اجتمعت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس
يوم  2011–11–15يف مدينة رام الله وتوصلت نتيجة اجتامعها إىل ما ييل:
 –1تعرب اللجنة التنفيذية عن اعتزازها بذكرى إعالن االستقالل الفلسطيني يوم  1988–11–15الذي
أمثر اعرتافاً دولياً شامالً بفلسطني وحقها يف االستقالل.
وتؤكد يف هذه املناسبة عىل إرصارها عىل مواصلة العمل والكفاح من أجل انتزاع حرية شعبنا
وحقه يف تقرير مصريه وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف ،وكذلك مواصلة السعي
من أجل الوصول إىل اإلقرار بحق فلسطني يف العضوية الكاملة يف األمم املتحدة وجميع الهيئات
واملؤسسات الدولية.
 –2اإلدانة الحازمة الستمرار إرسائيل يف مشاريعها ونشاطاتها االستيطانية يف القدس وجميع أرجاء
الضفة الغربية وخاصة الخطط األخرية التي تضم آالف الوحدات االستيطانية لتطويق القدس
وعزلها ،ومن أجل متزيق وحدة األرايض الفلسطينية ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة ومرتابطة
عىل حدود عام .1967
إن هذه السياسة سوف تؤدي إىل مزيد من التعطيل لجميع فرص العملية السياسية وإحباط
الجهود املبذولة يف هذا االتجاه.
كام أن هذه املخططات االستيطانية هي دليل إضايف قاطع بأن حكومة إرسائيل ال تريد حالً سياسياً
لهذا الرصاع إال من خالل ضم أجزاء واسعة من األرض الفلسطينية وفرض اإلبقاء عىل االحتالل
والوصاية عىل مصري شعبنا الفلسطيني.
إن املوقف الدويل بجميع أطرافه املسئولة يقع عليه العبء األول اليوم يف الوقوف بحزم ضد
الخطط التوسعية االستيطانية ألن هذا هو املقياس الوحيد للحكم عىل جدية هذه األطراف يف
سعيها لتحقيق حل عادل ومتوازن.
كام تؤكد اللجنة التنفيذية عىل حق شعبنا يف مقاومة النشاط التوسعي االستيطاين ورضورة تطويره
بجميع وسائل الكفاح الوطني والشعبي.
 –3تؤكد اللجنة التنفيذية عىل رضورة مواصلة العمل يف مجلس األمن الدويل ملتابعة قضية حصول
فلسطني عىل العضوية الكاملة.
وبعد أن درست اللجنة التنفيذية نتائج أعامل لجنة العضوية يف مجلس األمن الدويل فإنها تعرب
عن تقديرها ملوقف جميع الدول التي عربت عن تأييدها لطلب العضوية ،واإلجامع شبه الشامل
يف اإلقرار من غالبية األعضاء بأن فلسطني متتلك كل املقومات والرشوط إلقامة دولة مستقلة تنضم
إىل األرسة الدولية عىل قدم املساواة مع جميع الدول.
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 –4تعرب اللجنة التنفيذية عن تقديرها للجهود املبذولة من جانب اللجنة الرباعية الدولية والحرص
عىل نجاح مساعيها من أجل الوصول إىل إطالق العملية السياسية وفق األسس التي احتواها بيانها
األخري ،ويف املقدمة منها اإلقرار مبرجعية العملية السياسية وخاصة االعرتاف اإلرسائييل بحدود
عام  ،1967ووقف جميع االنتهاكات واألعامل االستفزازية خاصة االستيطان واستمراره يف جميع
األرض الفلسطينية ويف مقدمتها القدس.
 –5تؤكد اللجنة التنفيذية عىل إعطاء قضية األرسى األولوية الدامئة ،وعىل أهمية متابعة هذا امللف
مبا يف ذلك العمل عىل إطالق رساح أعداد جديدة من األرسى ويف مقدمتهم ذوي األحكام العالية،
ودعوة الجهات الدولية املعنية ببذل أقىص الجهد من أجل إنجاز هذه الخطوة.
 –6تؤكد اللجنة التنفيذية عىل رضورة تحقيق تقدم فعيل يف إنجاز املصالحة الوطنية والسري قدم ًا
نحو إجراء انتخابات شاملة رئاسية وترشيعية ولعضوية املجلس الوطني ،وبهدف توفري وحدة
رؤيا سياسية ملواجهة استحقاقات املرحلة القادمة واملصاعب والتحديات املقبلة ،ويف ظل األزمات
اإلقليمية املتفاقمة.
وترى اللجنة التنفيذية أن إنهاء االنقسام الفلسطيني يساعد عىل إسقاط الذريعة التي
استخدمت يف مجلس األمن الدويل من قبل بعض األطراف للتشكيك يف أهلية فلسطني لعضوية
األمم املتحدة.
 –7تدين اللجنة التنفيذية استمرار احتجاز األموال الفلسطينية من قبل الحكومة اإلرسائيلية ،وتعتربه
عمالً من أعامل القرصنة ،وتؤكد عىل رضورة التوجه إىل جميع الهيئات الدولية مبا فيها مجلس
األمن الدويل لإلفراج عن أموال الشعب الفلسطيني.
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رصح مصدر
تعقيب ًا عىل عزم االحتالل الصهيوين هدم جرس باب املغاربة خالل ثالثني يومياًَّ ،
مسؤول يف حركة حامس مبا ييل:
إ َّننا يف حركة حامس نح ّذر االحتالل الصهيوين من مغ َّبة هذا العمل اإلجرامي الذي يستهدف
جزءاً ال يتجزأ من املسجد األقىص ،ونعده استهتاراً مبشاعر األ َّمة اإلسالمية ،وتعدياً صارخاً عىل
املقدسات.
َّإن تنفيذ االحتالل لهذا املخطط ستكون له عواقب وخيمة ،فاملساس بجرس باب املغاربة انتهاك
لحرمة املسجد األقىص املبارك التي مت ّثل خطاً أحمر لشعبنا وأمتنا.
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